
 اىجَهىرَـــــــح اىجشائزَــــــــح اىذََقزاطُــــــح اىشؼثُـــــــح

 وسارج اىذفـــاع اىىطْــــٍ

 اىْادُـــح اىؼسنزَح اىثاُّح

 اىَزدىً اىَجاهذ تىجْاُ أدَذ

 ض وطٍْ ٍفتىحوإػالُ ػِ طية ػز 

 204/2022/201 رقٌ:
  

ٍستىي ػُِ  اىذذَذ(ىرَذ تَىاد اىثْاء )ت وـِ أجـٍ ىحـــٍفتٍ ـــزض وطْــة ػــِ طيـٍ ػــاع اىىطْـــِ وسارج اىذفــــتؼي

 .تىهزاُاىتزك 

هتَح تاإلػالُ ػِ طية اىؼزض هذا اىتقذً إىً اىؼْىاُ اِتٍ  :ََنِ ىيَؤسساخ اَى

 الٌادية العسكرية الثاًية

 الوـديـريـة الجهىيـة للواليــة  

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

: وهراىهديٌة-الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

اىَفتىح  ،00ٍفتاح  4114فٍ اىذساب رقٌ  (،دج 5.000,00دَْار جشائزٌ ) آالفخَسح ىسذة دفتز اىشزوط، ٍقاتو دفغ ٍثيغ 

 وهزاُ.اىخشَْح اىؼَىٍُح ىىالَح  ىذي:
 

 تسذة دفتز اىشزوط أُ َذَيىا ٍؼهٌ اىىثائق اِتُح: اىَْتذتَُِتؼُِ ػيً األشخاص 
 تطاقح اىهىَح سارَح اىَفؼىه؛ ّسخح ٍِ -

 ىيتؼهذ؛ خاىَتز ش، صادرج ػِ رساىح اػتَاد -

 ٍِ اىسجو اىتجارٌ ىيشزمح؛ ّسخح  -

 اىْسخح األصيُح ٍِ وصو دفغ اىَثيغ اىَستذق اىَذمىر أػالٓ. -
  

 ( أقساً:03َتؼُِ تقسٌُ اىؼزوض اىَتضَْح اىَستْذاخ واىىثائق اىَطيىتح فٍ دفتز اىشزوط إىً ثالثح )
 اىتزشخ ٍتضَِ اىىثائق اىَطيىتح فٍ دفتز اىشزوط؛ ٍيف -

 ػزض تقٍْ َتضَِ اىىثائق اىَطيىتح فٍ دفتز اىشزوط؛ -

 ػزض ٍاىٍ َتضَِ اىىثائق اىَطيىتح فٍ دفتز اىشزوط. -
 

 َىضغ ٍيف اىتزشخ فٍ ظزف ٍقفو ٍْفصو ػِ تيل اىخاصح تاىؼزوض اىتقُْح واىَاىُح َذَو ٍِ اىخارج ػثارج:

.طية اىؼزض" ٍىضىع-201/ 204/2022ػزوض وطٍْ ٍفتىح رقٌ: طية-تزشخ" ٍيف   

ِ اىخارج، ػيً اىتىاىٍ اىثُاّاخ اِتُح: وَثُِ فٍ، وٍقفيُِ فيُِ،ٍغظزفُِ ٍْفصيُِ واىَاىُح فٍتىضغ اىؼزوض اىتقُْح   مو ظزف ٍ
  

 .طية اىؼزض" ٍىضىع-201/ 204/2022ػزض وطٍْ ٍفتىح رقٌ: طية-َفتخ  ال-"ػزض تقٍْ
 ٍ .طية اىؼزض" ٍىضىع-201/ 204/2022ػزض وطٍْ ٍفتىح رقٌ: طية-َفتخ  ال-و"ػزض ٍاى  

 

ُ اِتٍ: فٍ حواىؼزوض اىتقُْح واىَاىَُتؼُِ أُ تزد األظزف اىَتضَْح ٍيف اىتزشخ    ظزف ٍغيق إىً اىؼْىا
 

 

 الوديرية الجهىية للوالية للٌادية العسكرية الثاًية

الترشخ لجٌة استالم التعهدات وفتخ أظرف  

: وهراىهديٌة-الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

 َْثغٍ أُ َنىُ اىظزف اىخارجٍ ٍقفو تَاٍا ال َذَو إال ػثارج:
 

 "تعهد" ال يفتخ

 إعالى عي طلب عرض وطٌي هفتىح

282/2822/282رقن:  
 

َىً اتتذاء ٍِ تارَخ أوه صذور ىطية اىزوض تاىْشزج  (30)قثو اّقضاء ثالثَُِتؼُِ أُ تزسو اىتؼهذاخ أو تىدع تاىؼْىاُ اىَذمىر أػالٓ، 

 . 30: 09أو اىصذف اىىطُْح قثو اىساػح (ُ ر صً  ع)اىزسَُح ىصفقاخ اىَتؼاٍو اىؼَىٍٍ 

 تذذد تىارَخ فتخ أظزف اىتزشخ و اىؼزوض اىتقُْح فٍ اىذػىج اىَسيَح رفقح دفتز اىشزوط.

 ا.َىٍ 120َثقً اىَتؼهذوُ ٍيشٍُِ تؼزوضهٌ خاله ٍذج 

 

 

 


